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Завдання: Опитати постраждалих від насильницької втрати приватної власності внаслідок
воєнних дій на сході України.

ОПИС ВІЗИТУ
27 та 28-го грудня групою моніторів було проведено анкетування 12 осіб, що постраждали від
насильницької втрати приватної власності внаслідок воєнних дій на сході України. Анкетування
відбувалось на території приміщень Станично-Луганської РДА та Станично-Луганського
волонтерського центру.
Під час проведення моніторингового візиту група моніторів також відвідала україномовний
заклад дитячої дошкільної освіти «Теремок» та мала значну кількість зустрічей з населенням
непідконтрольної території, що дістаються смт. Станиця Луганська через працюючий пункт
переходу. Кожен день по вказаному пункту переходу в селище дістаються кілька сотень
мешканців м. Луганськ та інших населених пунктів.
Під час інтерв’ю з керівником Станично-Луганської РДА Ю.О. Золкіним з’ясовано, що значна
кількість ВПО, мешканців окупованих територій та лінії розмежування неохоче йдуть на контакт
з представниками влади та співробітниками правозахисних організацій щодо надання
інформації про порушення їх майнових прав, оскільки не вірять в дієву допомогу з боку держави
та правозахисників, остерігаються розголошення їх контактних та персональних даних. Дана
категорія населення в значній мірі не сподівається на швидке завершення конфлікту, відчуває
загрозу своєму життю, здоров’ю та життю, здоров’ю своїх близьких у т.ч. на окупованих
територіях. До того ж є достовірна інформація про передачу конфіденційної інформації (заяви
про злочин тощо) від працівників українських правоохоронних відомств (МВС, прокуратура) до
представників силових відомств т.зв. «ЛНР».
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Із 12 людей, які прийняли участь у
анкетуванні - 8 жінок та 4 чоловіки. В
розрізі вікової категорії:
4 особи від 20 до 30 років; 5 осіб від 30 до
50 років; 3 особи від 20 до 30 років. 9 осіб,
які приймали участь у анкетуванні виїхали
до Станиці Луганської з м. Луганська, 2
особи – з м. Краснодона, 1 – м. Лутугіно,
Луганської
області.
Всі
опитані
перебувають у статусі мирних мешканців.
Більшість
опитаних
зазначили,
що
причиною виїзду стала війна та різке
соціальне погіршення, 4 особи зробили
наголос, що причина виїзду – загроза їх
життю у зв’язку з проукраїнською позицією.
Із 12 осіб, що прийняли участь у
анкетуванні, усі зазначають, що не в змозі
вільно
володіти
своєю
нерухомістю
(будинки, квартири, дачі). Чотирьом
достовірно відомо, що приміщення, що їм
належать
пограбовані
невідомими
озброєними та цивільними особами. Двоє
осіб вказують, що втратили можливість
вести свій бізнес (магазин, перукарня), у
однієї особи невідомі забрали особисті
кошти та банківську карту.

Із 12 осіб, що прийняли участь у анкетуванні, жоден не звертався до працівників УМВС, бо не
вірять у ефективне розслідування, не бачать перспективи повернення втраченого, бояться
витоку інформації з персональними даними та інше. Більшість респондентів вказують на
постійну емоційну напругу, почуття страху за своє життя, зневіру у допомогу з боку держави та
неурядових міжнародних організацій.
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Дехто отримує допомогу від фонду Р. Ахмєтова, протестантських церков, ВСУ, благодійних
організацій. Більшість хоче повернутися додому після завершення конфлікту, оскільки зараз не
мають роботи та не бачать власних перспектив. Майже всі були свідками насильства проти
цивільного населення, мародерства з боку озброєних осіб, інших кримінальних проявів.
Серед головних проблем опитаної категорії є отримання соціальної допомоги,
працевлаштування, доступ до медичного обслуговування, дискримінація з боку місцевих
жителів, складнощі з проїздом до великих населених пунктів (найближчій – м. Щастя). Щодо
інших проблем населення смт. Станиця Луганська, що спостерігали під час поїздки треба
відзначити великі скупчення людей з обох сторін на пропускному пункті, невирішені питання
ремонту та відновлення ушкодженого жилого фонду, низький рівень соціальної інфраструктури
(банкомати, аптеки, медичні заклади, супермаркети), відсутність міліції, відсутність українських
телеканалів та газет.

ВИСНОВКИ
На окупованій території мають місце порушення свободи поглядів. Місцеві жителі вимушені
покинути свої домівки внаслідок своєї проукраїнської позиції. Також люди стикаються з
порушенням права на власність: неможливість користуватися свою нерухомістю, пограбування
осіб та домівок, приватного бізнесу. В свою чергу тимчасово переміщені особи, як і громадяни,
що проживають на окупованій території, не можуть звернутися до міліції та суду через
побоювання за своє життя або життя родини, бо стикаються з фактами передачі конфіденційної
інформації співробітниками правоохоронних органів учасникам незаконних збройних
формувань.
Зібраний матеріал буде передано до Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки
з прав людини на розгляд щодо можливості започаткувати справ по даним випадкам. Також звіт
моніторингового візиту увійде до тематичного звіту по порушенню права на власність.

Цей звіт підготовлено в рамках проекту «Права людини в дії», який впроваджує Українська Гельсінська
спілка з прав людини завдяки щедрій підтримці американського народу, наданої через Агентство США
з міжнародного розвитку (USAID).
Американський народ, через USAID, надає економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу понад
50 років. В Україні допомога USAID надається у таких сферах як: економічний розвиток, демократія та
управління, охорона здоров’я і соціальний сектор. Починаючи з 1992 р., Агентство США з міжнародного
розвитку надало Україні технічну та гуманітарну допомогу на суму 1,8 мільярда доларів.
Детальнішу інформацію про програми USAID в Україні можна отримати на офіційному веб-сайті
USAID http://ukraine.usaid.gov та сторінці у Facebook https://www.facebook.com/USAIDUkraine.
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